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مقدمه
همه اســباب بازی ها به یک شــکل ســاخته نمی شــوند، حتی اگر به نظر برســند که همه آن ها از یک نوع پالســتیک 
ســاخته شــده اند. نوع دقیق پالستیک مورداستفاده به نوع اسباب بازی بستگی دارد، اما برخی از معروف ترین انواع 
آن هــا مــوادی ماننــد پلی اتیلــن، پلی وینیل کلرایــد و پلی پروپیلن هســتند. در ادامه برخــی از ویژگی هــای آن ها بیان 

می شود.

)PE(پلیاتیلن
یکی از مســتحکم ترین انواع پالســتیک اســت، پلی اتیلن به دو صورت چگالی پایین و باال وجود دارد. معمواًل نوعی 
 )LDPE( است. از پلی اتیلن با چگالی کم )HDPE( که در اسباب بازی ها استفاده می شود، پلی اتیلن با چگالی باال
بیشــتر بــرای کیســه های زبالــه و موارد مشــابه اســتفاده می شــود. معمــواًل پلی اتیلن های بــا چگالی پاییــن در داخل 

اسباب بازی استفاده نمی شوند، بلکه در بسته بندی پالستیکی از آن استفاده می شود ]1[.
نوع دیگری از پلی اتیلن، پلی اتیلن خطی با دانســیته پایین )LLDPE( اســت که با توجه به مزایا، ویژگی ها و خواص 
 LDPE گون دارد. کاربردهــای این ماده مانند خــود کاربردهــای خاصــی در صنایع مختلف و تولید محصوالت گونا
است با این تفاوت که در زمان هایی که هدف تولید محصولی با ضخامت کمتر باشد از LLDPE استفاده می کنند. 
به طور کلی از این ماده در صنایع پالســتیک، بســته بندی مواد غذایی، بســته بندی مواد دارویی، تولید کیســه های 
پالســتیکی، تولید اســباب بازی، تولید پوشش ها و محافظ های پالســتیکی مختلف، تولید لوله و اتصاالت، تولید 

… استفاده می شود. کابل و
بــه لطــف کم هزینه بــودن و قیمت مقرون به صرفــه این نوع پلی اتیلــن و انعطاف پذیری خــوب، LLDPE در صنعت 
اســباب بازی، بســته بندی بــرای بطری هــای نگهــداری و حمل ونقــل دارویــی و لوله هــای انعطاف پذیــر در صنایع 
 )… …(، کیسه های زباله، بســته بندی مواد غذایی )مواد منجمد، خشک و تولید تجهیزات پزشــکی )ســرم، ســوند و

مورداستفاده قرار می گیرند]2[.
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)PVC(پلیوینیلکلراید
پلی وینیل کلراید که بیشــتر به عنوان پی وی ســی یا وینیل شناخته می شود، خاصیت الستیکی دارد و همچنین از 
دوام مناســبی نیز برخوردار اســت. الســتیک های بسیاری از ماشــین های اسباب بازی با اســتفاده از PVC ساخته 
یادی در مورد ایمنی مواد افزودنی و گاز مورداستفاده در این ماده اسباب بازی وجود  شده اند. بحث و چالش های ز

دارد، اما اگر الستیک های اسباب بازی جویده نشوند، احتمااًل چیزی برای نگرانی وجود نخواهد داشت.

)PP(پلیپروپیلن
، انتخاب این پلیمر در  پلی پروپیلــن )PP( دارای خواص مشــابه با پلی اتیلن اســت. به عنوان یک جایگزین ارزان تــر
تولیــد اســباب بازی مزایایــی دارد، اما بدون ایراد نیســت. دوام پلی پروپیلن به طور قابل توجهی کم اســت، به همین 

دلیل در اسباب بازی های ارزان قیمت بیشتر از آن استفاده می شود.

)ABS(اکریلونیتریلبوتادیناستایرن
 Hasbro's که معمواًل در ساخت اسباب بازی های تولید شده توسط کارخانه )ABS( اکریلو نیتریل بوتادین استایرن
Transformers و LEGO یافت می شــود، چندین مزیت دارد: نســبت به پلی اتیلن و پلی پروپیلن محکم تر است، 

با گذشت زمان کمتر خم می شود و نسبت به ازدست دادن رنگ مقاوم تر است. تنها عیب این ماده این است که 
مات اســت، بنابراین قطعات شــفاف لگو را نمی توان با این ماده ســاخت، در این موارد از پالســتیک پلی کربنات 
اســتفاده می شــود. برای داشــتن قطعات با رنگ های مختلف نیز رنگ Macrolex به ABS افزوده می شــود]1 و 3[. 
در اوایــل دهــه 1960، رنگ های Macrolex برای رفع نیازهای خاص رنگ آمیزی پالســتیک توســعه یافتند. شــرایط 
… بسیار سخت است؛ زیرا  فرایندی برای پالســتیک های مهندســی مانند پلی استایرن، ABS ،PC ،PMMA ،PA و
از مــواد رنگــی محلول در آب نمی توان برای اســتفاده در آن ها اســتفاده کرد و حتمًا بایســتی از رنگ های محلول در 

حالل های آلی، مانند حالل های آروماتیک، استرها و هیدروکربن های کلردار استفاده شود.
این رنگ ها در آب نامحلول هستند و محلول نبودن در آب و الکل برای استفاده در کاالهای مصرفی، بسته بندی 
مواد غذایی و اســباب بازی های کودکان ســاخته شــده از پالســتیک های رنگی مهم اســت، زیرا رنگ نمی تواند به 

داخل محیط مربوطه نفوذ کند.
یکی از موارد استاندارد ایمنی اسباب بازی چه در آمریکا و چه در اروپا، خواص فیزیکی و مکانیکی مورد نیاز برای 
کارایی های قابل پیش بینی آن هاســت. اســباب بازی ها گنجینه های دوران کودکی هســتند، خصوصًا اگر با دقت 
انتخاب شــده باشــند. بازی با اســباب بازی ها بایســتی عالوه بر ســرگرم کننده بودن به دور از هرگونه خطر باشد، اما 
ک و آسیب رسان هستند. ایمنی اسباب بازی ها به معنای حصول اطمینان از بی خطر  برخی اسباب بازی ها خطرنا
بــودن آن هــا بــرای اســتفاده کــودکان بوده و معمــواًل از طریــق مجموعــه ای از اســتانداردهای ایمنــی موردبررســی قرار 

می گیرد]4[.
به طور مثال، کشور دانمارک در مورد الزامات ایمنی برای اسباب بازی ها، دستورالعمل اتحادیه اروپا را اجرا می کند. 
طبــق دســتور قانونــی دانمارک در مــورد الزامات ایمنی برای اســباب بازی ها، اســباب بازی باید به گونــه ای طراحی و 
ســاخته شــود کــه به دلیل خــواص فیزیکی و مکانیکــی و همچنین به دلیل قــرار گرفتن در معرض مواد شــیمیایی و 

اجزایی که اسباب بازی از آن ها تشکیل شده، ایمن باشد]5[.
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گون تحوالت چشمگیری را ایجاد کرده است. در صنعت اسباب بازی نیز با استفاده  نفوذ فناوری نانو در صنایع گونا
از ایــن فنــاوری می تــوان محصوالتــی بــا خواص بهبــود یافته تولید کــرد. فناوری نانــو کمک می کند اســباب بازی ها 
، محصوالت با کیفیت  ســبک تر و در عین حال مســتحکم تر شــوند. بــا نفوذ فناوری نانــو در این صنعت پرطرفــدار
باالتــری بــه دســت مصرف کننــدگان می رســد. کاهش هزینــه تولیــد و افزایش کیفیــت اســباب بازی ها و همچنین 
، ســه محور اصلی دالیل استفاده از فناوری نانو در  طراحی و ســاخت اســباب بازی های جدید به کمک فناوری نانو

این صنعت هستند]6[.
یکی از مشکالت اساسی اسباب بازی هایی که از پالستیک هایی مانند PVC ،ABS و یا پلی اتیلن ساخته شده اند، 
شــکننده بــودن آن ها تحت فشــار و تنش یا در دمای ســرد اســت. این شــکننده بــودن باعث ایجاد لبه هــای تیز در 
اســباب بازی شــده و باعــث ایجــاد صدمــه و بریدگی در کودکان می شــود و عمــر این محصوالت کم می شــود. این 
دســت از مشــکالت از جمله مواردی هســتند که با اســتفاده از فناوری نانو می توان حل کرد. راه حل این مشــکالت 

یت های پلیمری هستند که می توانند خواص فیزیکی و مکانیکی اسباب بازی ها را بهبود بدهند. نانوکامپوز

یت ها از دو فاز  یت های پلیمری شناخته می شوند. نانوکامپوز پلیمرهای حاوی نانوذرات عمومًا به عنوان نانوکامپوز
یت محسوب می شود و ممکن است  تشکیل شده اند. فاز اول فاز غالب است که در واقع پایه یا ماتریس نانوکامپوز
، فلز و یا ســرامیک باشــد. فاز دوم نیز ذراتی در مقیاس نانومتر هســتند که به عنوان تقویت کننده یا  از جنس پلیمر
مواد ُپرکننده )Filler( به منظور اهداف خاص از قبیل استحکام، مقاومت، هدایت الکتریکی، خواص مغناطیسی 
یت های پلیمری دارای یک بســتری پلیمری هســتند که  یع می شــوند. نانوکامپوز … در درون فاز اول )ماده پایه( توز و

نانوذرات به عنوان تقویت کننده و برای بهبود خواص فیزیکی به آن ها اضافه شده اند.
یت هــای پلیمــری به دلیل بهبــود عملکرد حاصــل از افــزودن مقدار کمی  از اوایــل دهــه هشــتاد میــالدی، نانوکامپوز
از ذرات نانومتــری بــه ماتریس پلیمری، به شــدت موردبررســی قرار گرفته انــد. تغییرات قابل توجــه و بهبودیافته ای در 
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها به دلیل افزودن نانوذرات جامد )معمواًل به شکل الیاف، پوسته ها، کره ها یا ذرات 

( رخ می داد ]7[. ریز
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یت های تولید شــده را بیشــتر می کند. خواص مکانیکی،  انتخاب مناســب اجزای اصلی، بهبود خواص نانوکامپوز
، به طور کلی در مقایسه با پلیمرهای خالص افزایش پیدا می کند.  مانند استحکام با افزودن نانوذرات به بستر پلیمر
برای درک بهتر افزودن نانوذرات به یک بستر پلیمری، می توان از پلی یورتان نام برد که هنگامی که با نانوذرات سیلیکا 

در کسر وزنی 20درصد پر شود، خواص کششی را 500درصد در مقایسه با پلی یورتان خالص افزایش می دهد]7[.
یت هــای پلیمــری ماننــد کربنــات کلســیم و نانولوله های  در ادامــه چنــد مــورد از نانــوذرات مورداســتفاده در کامپوز
کربنــی )CNT( معرفــی می شــوند کــه می تواننــد در صنعــت اســباب بازی به منظــور افزایــش مقاومــت و اســتحکام 
اســباب بازی های ســاخته شــده از پالســتیک و پلیمرهــا ماننــد انــواع عروســک ها، توپ هــا، سرســره ها، تاب هــای 

… مورداستفاده قرار گیرند. پالستیکی و

کربناتکلسیمدرتولیدنانوکامپوزیتهایپلیمری
( در صنعت اســت. این ماده معدنی که به وفور یافت می شــود،  کربنات کلســیم یکی از بهترین مواد ُپرکننده )فیلر
 … ، الســتیک و به دلیــل ایجاد ویژگی های مثبت ســاختاری در محصوالت مختلفی مثل کاغذ، پالســتیک، پلیمر
به صورت گســترده ای مورداســتفاده قرار می گیرد. از طرفی به علت قیمت کربنات کلســیم که بســیار ارزان بوده و با 
فیلرهای شــیمیایی قابل مقایســه نیســت، مصــرف آن از لحــاظ اقتصادی هم بســیار توجیه پذیر و به صرفه اســت. 
یت هــای پلیمری اســتفاده می شــوند زیرا خــواص فیزیکی و  نانــوذرات کربنــات کلســیم به وفــور در تولیــد نانوکامپوز

شیمیایی متعددی را ایجاد می کنند که نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد.

نقشنانوذراتکربناتکلسیم
یت های  در آزمایش هــای علمی صورت گرفته مشــخص شــده که اســتفاده از نانــوذرات کربنات کلســیم در کامپوز
یت های  پلی پروپیلــن PP تأثیــر فوق العــاده ای ایجاد می کند. به عنوان مثال، انجام آزمون کشــش بــر روی نانوکامپوز
ساخته شده از نانوذرات کلسیم کربنات، بهبود تقریبًا ۸5درصدی را نشان داد. همچنین تأثیر فوق العاده کربنات 
یت های پلیمری را می توان با اســتفاده از تســت ضربه آیزود هم مشــخص کرد که منجر  کلســیم در تولید نانوکامپوز
بــه افزایــش قابل توجــه مقاومــت پالســتیک تــا میزان چشــمگیر 300درصــد می شــود. این امر بــرای تولیدکننــدگان و 

یادی دارد ]۸[. مصرف کنندگان پلیمر اهمیت ز
از مســتربچ های پلیمری ســاخت ایران که حاوی نانوذرات کلسیم کربنات هستند، می توان به این شرکت ها اشاره 

کرد:
ی سیلیس نانوساختار و نانوذرات کربنات کلسیم تولید می کند. شرکت شمیم پلیمر، کامپاند پلی پروپیلنی حاو

پلی پروپیلــن )PP( به دلیــل ارزان قیمت بــودن و خــواص مکانیکــی و قالب پذیــری فوق العــاده، در تولیــد بیــش از 
50درصــد مــواد پالســتیکی مورداســتفاده در صنعت خــودرو به کار مــی رود. ترکیبات پلی پروپیلن در قســمت های 
، داشبورد و درب ها مورداستفاده قرار می گیرند. چندین درجه از ترکیبات پلی پروپیلنی  مختلف خودرو از قبیل سپر
با مشخصات عملکرد متفاوت توسط ترکیب کردن پلی پروپیلن با مواد دیگر مطابق با عملکرد موردنیاز بخش های 
یادی در زمینه کاربــرد ترکیبات پلی پروپیلن در  مدنظــر توســعه یافته اند. ترکیــب نانوذرات با ماتریس پلیمــری توجه ز
صنعت خودروسازی به خود اختصاص داده است. این امر به دلیل امکان استفاده از میزان کم نانوذرات )به عنوان 
( بــا افزایــش خــواص مکانیکــی ضربه و اســتحکام اســت]9[. با توجه بــه این ویژگــی پلی پروپیلــن و همچنین  فیلــر
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ارزان قیمــت بودن آن، کاربرد این پلیمر در صنایع اســباب بازی هــم می تواند ارتقا پیدا کند، به این گونه که با افزودن 
مقدار کمی نانوذرات ارزان قیمت به آن خواص فیزیکی و مکانیکی آن را با هزینه کمتر بهبود بخشید.

ی نانوذرات کربنات کلسیم است. شرکت پویا پلیمر تهران نیز تولیدکننده نوعی آمیزه پلیمری حاو
فرایند تولید این آمیزه پلیمری، از طریق کامپاندینگ بوده و نانوذرات کربنات کلسیم با ابعاد 15 تا 50 نانومتر به آن 
، نانوذرات در پایه پلی اتیلن با دانسیته پایین است که در تولید این  افزوده شده است. از افزودنی های خاص دیگر

محصول استفاده می شود.
آمیزه پلیمری حاوی نانوذرات کربنات کلسیم این قدرت را دارد که خواص کششی را بهبود ببخشد و خواص نوری 
را به میزان کمتری کاهش دهد که این ویژگی از مزیت های اصلی آن است. عالوه بر این می توان به افزایش سرعت 

تولید، با استفاده از این محصول اشاره کرد.
تولیدکنندگان نایلون ها و فیلم های مالچ، بسته بندی های مواد غذایی، بسته بندی های فروشگاهی، تولیدکنندگان 

… در شمار مشتریان محصوالت این شرکت قرار دارند. بطری های پلی اتیلنی و
 عالوه بر این آمیزه پلیمری حاوی نانوذرات کربنات کلسیم با پایه های مختلف برای صنعت های مختلفی مانند 
… نیز تولید می شود که می تواند در صنعت ساخت  محصوالت قالب گیری بادی، تولید محصوالت فیلم دمشی و

اسباب بازی ها استفاده شود ]10[.

استفادهازنانوذراتسیلسیموکربنبلک
در تحقیقات دیگری از نانوذرات سیلسیم و کربن بلک در پلی اتیلن های خطی استفاده شد. حضور هم زمان این 

نانوذرات باعث افزایش مدول یانگ و سختی و سفتی این پلیمر شد.
و  پراکندگــی خــوب  به دلیــل  LLDPE خالــص  بــا  LLDPE/SiO2/CB ســه تایی در مقایســه  یت هــای  نانوکامپوز  
برهمکنش های سطحی قوی با ماتریس LLDPE، خواص مکانیکی باالتری را نشان دادند. سرسره های پالستیکی، 
از پلی اتیلن ها ســاخته شــده اند و ســختی و اســتحکام آن ها در انواع شــرایط جوی بســیار حائز اهمیت اســت. در 
گذشــته نه چندان دور بازی با تاب و سرســره محدود به پارک ها می شــد. این تجهیزات بازی همگی از فلز ساخته 
شده بودند. از این جهت در ظهرهای گرم تابستان و در روزهای سرد زمستان تقریبًا تاب بازی تعطیل بود. از طرفی 
اگر مســئول پارک در روغن کاری تاب و سرســره سهل انگاری کرده بود امکان استفاده از تاب سرسره وجود نداشت؛ 
چرا که خطر بازی با آن ها بیشــتر از لذت بازی بود؛ اما با کشــف پلیمرهای مســتحکم پالســتیک، مانند پلی یورتان 
و پلی اتیلن، تاب و سرســره های فلزی جای خود را به تاب و سرســره های پالســتیکی دادند. این مدل تاب و سرسره 

کودک بسیار ایمن بودند چرا که نیاز به تعمیر و نگهداری نداشتند.
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همچنیــن پالســتیک کمتــر از گرما و ســرما تأثیــر می گیرد و در هر شــرایطی بازی کردن با تاب و سرســره پالســتیکی 
امکان پذیر اســت. از دیگر مزایای خرید تاب و سرســره پالستیکی تنوع اندازه آن است. پالستیک بسیار قالب پذیر 
اســت و از این جهت تولیدکننده انواع تاب سرســره پالســتیک این امکان را دارند که تاب سرســره را برای رده های 
سنی مختلف طراحی و تولید کند. طراحی تاب سرسره در اندازه های متفاوت ایمنی مناسبی برای کودکان ایجاد 
می کند. قیمت تاب سرســره پالســتیکی نســبت به انواع فلزی آن کمتر بوده و در ضمن هزینه تعمیر و نگهداری آن 
نیز مناسب تر است. به همین دلیل استفاده از فناوری نانو و نانوذرات مناسب برای افزایش استحکام آن ها بسیار 

موردتوجه است.
یک شــرکت دانش بنیان ایرانی به نام فناوری های نوین فدک مســتقر در شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان از سال 
13۸۸ بــه دانــش فنی تولید نانوســیلیکا دســت یافته و هم اکنون ایــن نانوماده را در مقیــاس صنعتی تولید می کند. 
نانوســیلیکا در صنایــع پالســتیک، رنگ، صنایع الســتیک و صنایع ســیمان کاربــرد دارد. در صنعت پالســتیک و 
یــت ایــن محصــول به عنوان تقویت کننــده عمل کرده و باعــث بهبود خواص مکانیکــی محصول نهایی  نانوکامپوز

می شود ]11[.

نقشنانولولههایکربنی
یت هــای پایه پلیمــری و افزایش تحقیقات در این زمینه، کشــف نانولوله های کربنی در  دلیــل دوم توســعه نانوکامپوز
ســال 1991 میالدی اســت. استحکام و خواص الکتریکی نانولوله های کربنی به طور قابل مالحظه ای با نانوالیه های 
گرافیت و دیگر مواد پرکننده تفاوت دارد. نانولوله های کربنی موجب رسانایی و استحکام فوق العاده ای در پلیمرها 

می شوند به طوری که کاربردهای حیرت انگیزی همچون آسانسور فضایی را برای آن می توان متصور شد ]12[.
از روش هــای بهبــود خواص محصول نهایی، اســتفاده از مواد افزودنی، به ویژه نانوذرات، در زمینه پلیمری اســت. از 
 )CNTs( نانوذراتی که در دو دهه اخیر بسیار موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است، می توان به نانولوله های کربنی
اشاره کرد. نانولوله های کربنی، یکی دیگر از شکل های کربن مانند الماس و گرافیت است. بسته به مراحل ساخت 
این مواد، دو نوع نانولوله کربنی تک دیواره )SWCNT( و چنددیواره )MWCNT( وجود دارد. نانولوله های تک دیواره 
از یک الیه گرافنی تشکیل شده که دور استوانه توخالی پیچیده شده است. ولی نانولوله های چنددیواره از پیچش 
دو یا چند الیه گرافنی تشکیل شده است که به شکل استوانه های هم مرکز هستند. این مواد با نیروهای واندروالسی 
یاد از مستحکم ترین مواد  با یکدیگر مرتبط هستند. نانولوله های کربنی، به دلیل داشتن مدول و استحکام کششی ز

شناخته شده به شمار می روند ]13[.
خواص ویژه و منحصربه فرد از جمله مدول یانگ باال، استحکام کششی خوب و طبیعت کربنی نانولوله ها )به خاطر 
اینکه کربن ماده ای است کم وزن، بسیار پایدار و ساده جهت انجام فرایندها که نسبت به فلزات برای تولید ارزان تر 

است(.
یکی از خصوصیات برجســته نانولوله های کربنی اســتحکام کششــی باالی آن هاســت که نزدیک 100 گیگاپاسکال 

یعنی بیش از 100 برابر استحکام فوالد است در حالی که وزنش یک ششم وزن فوالد است]14[.
مهم تریــن کاربــرد نانولوله هــای کربنــی کــه بــر اســاس ویژگی های مکانیکــی آن ها باشــد، اســتفاده از آن هــا به عنوان 
یت های پلیمری پرشــده با نانولوله یک محدوده  یتی اســت. اگرچه اســتفاده از کامپوز تقویت کننده در مواد کامپوز
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یادی در تأیید مفیدتر بودن نانولوله های کربنی  کاربردی مشخص از این مواد است، اما آزمایش های موفقیت آمیز ز
نســبت بــه فیبرهــای معمول کربنی، وجود ندارد؛ مشــکل اصلــی برقرار کردن یک ارتباط خوب بین نانولوله و شــبکه 

پلیمری و رسیدن به انتقال بار مناسب از شبکه به نانولوله ها در حین بارگذاری است.
- نانولوله وجود دارد. نســبت به پلیمر اســتفاده  یت های پلیمر گزارش هــای متناقضــی از مقاومت اتصال در کامپوز
شــده و شــرایط عملکــرد، مقاومــت اندازه گیری شــده متفاوت اســت. گاه گسســت در لوله ها دیده شــده اســت که 
نشــانه ای از پیوند قوی در اتصال نانولوله-پلیمر اســت و گاه لغزش الیه های نانولوله های چند الیه و جدایش آسان 
آن ها دیده شده که دلیلی بر پیوند اتصال ضعیف است. در نانولوله های تک الیه سر خوردن لوله ها بر روی یکدیگر 
یت های با  کزیمم کردن اثــر تقویت کنندگــی نانولوله هــا در کامپوز را عامــل کاهــش مقاومــت مــاده می دانند. بــرای ما
مقاومت باال، بایســتی که توده های نانولوله در هم شکســته شــده و پخش شــوند و یا اینکه به صورت شــبکه مربعی 
درآیند تا از ســرخوردن جلوگیری شــود. عالوه بر آن بایســتی ســطح نانولوله ها تغییر داده شــود و ضابطه مند شوند تا 

اتصال محکمی بین آن ها و رشته های پلیمری اطرافشان ایجاد شود.
یت هایی با ساختار پلیمری فواید مشخص و روشنی دارد. تقویت کنندگی  استفاده از نانولوله های کربنی در کامپوز
یــت را افزایش  بــا نانولولــه به خاطــر جذب باالی انــرژی طی رفتار انعطاف پذیر االســتیک آن ها میزان ســفتی کامپوز
یتی بر پایۀ نانو اهمیت می یابد. چگالی کم نانولوله ها، در  می دهد؛ این ویژگی به ویژه در شبکه های سرامیکی کامپوز
یت هاست. نانولوله ها  مقایسه با استفاده از فیبرهای کوچک کربنی، یک ویژگی بسیار خوب دیگری در این کامپوز
در مقایســه بــا فیبرهــای کربنــی معمول، تحــت نیروهای فشــاری کارایی بهتری از خود نشــان می دهنــد که به خاطر 

انعطاف پذیری و عدم تمایل به شکست آن ها تحت نیروی فشاری است ]14[.

شرکتهایخارجی
AIMPLAS یکی از مراکز اصلی برای ســاخت و ســنتز نانومواد اســت. این شــرکت بیش از 15 سال تجربه در زمینه 

فناوری نانو دارد و بیش از 100 پروژه را در همکاری با شــرکت هایی که به فناوری نانو نیاز داشــتند، به پایان رســانده 
است.

نانوذراتــی کــه بیشــترین اســتفاده را در ســطح صنعتــی در صنایع پالســتیک، دارند، از آن هایی هســتند کــه بر پایۀ 
دی اکســید ســیلیکون، فلزات و اکســیدهای آن ها، رس و همچنین نانوذرات مبتنی بر کربن )گرافن و نانولوله های 

کربنی( هستند.
گرافن در بهبود خواص مکانیکی، الکتریکی و حرارتی در سطح صنعتی بسیار جذاب است. به همین دلیل تالش 
یــادی بــرای افزودن آن هــا در محصوالت کاربردی انجام می شــود. پــروژه اروپایــی NANOMASTER که طی چهار  ز
سال توسط مجموعًا 14 شریک از جمله AIMPLAS توسعه پیدا کرد، امکان توسعه گرافن، نانوگرافیت و مستربچ را 

فراهم کرده است و فرصت استفاده از این ذرات را در صنعت ارائه می دهد.
ســنتز ذرات برای دســتیابی به خواص عالی در ترکیبات پالســتیکی توســعه یافته، بســیار مهم اســت. سنتز گرافن 
و نانوگرافیت مناســب یکی از وظایف AIMPLAS اســت که در صنعت اســباب بازی نیز بســیار کاربردی اســت. 
توســعه نانوترکیبات گرافن و مســتربچ برای اســتفاده در فرایندهای تولید اسباب بازی های پالستیکی مانند تزریق، 
اکستروژن به عنوان افزودنی موردتوجه است. برای این منظور این شرکت در هر یک از مراحل ساخت با شرکت های 
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یتــی ماننــد ROCHLING ،PHILIPS یا LEGO که قطعاتی را برای بخش هایی مانند اســباب بازی، صنایع 
ّ
چندمل

الکتریکی- الکترونیکی و خودروسازی تولید کرده اند، همکاری داشته است ]15[.

نتیجهگیری
ی خــوب عالوه بر ســرگرم کننده بودن باید بــه دور از هرگونــه خطر برای کودکان باشــد، اما  ویژگــی یــک اســباب باز
ک و آسیب رسان  ی و اعمال فشار امکان دارد بشکنند و برای کودک خطرنا ی ها در حین باز برخی از اسباب باز
ی باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که به دلیل خواص فیزیکی و مکانیکی  باشند. به همین دلیل، اسباب باز
ی از آن ها تشــکیل شــده، ایمن  و همچنین به دلیل قرار گرفتن در معرض مواد شــیمیایی و اجزایی که اســباب باز

باشد.
ی  ی نیز با استفاده از این فناور ی نانو برای حل این مشکالت می تواند راه گشا باشد. در صنعت اسباب باز فناور
ی ها سبک تر و در عین  ی نانو کمک می کند اسباب باز می توان محصوالتی با خواص بهبود یافته تولید کرد. فناور
، محصوالت با کیفیت باالتری به دســت  ی نانو در این صنعت پرطرفــدار حــال مســتحکم تر شــوند. با نفــوذ فناور
ی ها و  مصرف کننــدگان می رســند. از این صنعت می تــوان برای کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت اســباب باز

ی های جدید استفاده کرد. همچنین طراحی و ساخت اسباب باز

مجموعه گزارش های 
بهبود خواص پلیمرهای کاربردی 237صنعتـــی فناوری نانـــو

در صنایع اسباب بازی با فناوری نانو
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